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ANUNȚ 
privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei echipei 

de proiect pentru proiectul Erasmus+, Acțiunea cheie 2, 

Proiecte  de schimb interșcolar, 

BULLYING - NOT IN MY SCHOOL, 

ID 2019-1-PT01-KA229-060923-4 

 

I Prezentarea proiectului 

Scop 

Atunci cand elevii se confrunta cu fenomenul de bullying, ei dezvolta un 

sentiment de insecuritate, lipsa de incredere si un sentiment de vinovatie, toate 

acestea avand consecinte negative in motivatia si ambitia lor.La randul lor,  toate 

acestea conduc la rezultate scolare slabe si chiar la abandon scolar. Prin acest 

proiect, ne dorim o abordare holistica: ne adresam elevilor- victime, agresori si 

martori- incercand sa ii facem sa constientizeze fenomenul de bullying, cauzele si 

consecintele acestuia, sa previna si sa reduca bullyingul prin  imbunatatirea 

abilitatile sociale si emotionale ale elevilor. 

 

Activități transnaționale 

Proiectul presupune o  reuniune transnaționala de management și patru 

activități de învățare/predare/formare (LTTA): 

C1 - Turcia - Studii comparative legate de bullying in scolile participante; 

C2 - Portugalia - Imbunatatirea constientizarii bullyingului. Activitati de invatare 

socio- emotionale; 

C3 - Romania - Imbunatatirea relatiilor elev profesor. Activitati sportive; 

C4 - Polonia - Implicarea parintilor in actiunile anti-bullying. Activitati in aer liber 

C5 - Grecia - Stabilirea normelor si politicilor scolare. Activitati art&craft anti-

bullying 

 

 

Obiective specifice 

 - sa reduca incidenta fenomenului de bullying cu cel putin 50% in urmatorii 2 ani 

si cu 80% in anii ulteriori; 

 - sa dezvolte un program anti-bullying ce va fi implementat in toate cele 5 scoli 

participante in primul an de dupa finalizarea proiectului; 

 - sa imbunatateasca relatia elev-elev, elev- profesor, elev- familie; 

 - sa dezvolte dimensiunea europeana a scolilor printr-o buna cooperare a  scolilor 

partenere; 

 - sa creeze un set de materiale si activitati antibullying; 

 - sa dezvolte capacitatea elevilor, profesorilor si parintilor de a face fata unei 

situatii de bullying; 
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- sa imbunatateasca in randul elevilor unele abilitati transversale : gandirea critica 

si inovativa, abilitati inter si intra-personale si unele legate de spiritul civic - 

toleranta, deschidere, respectul pentru diversitate, intelegere interculturala. 

 

Grup țintă 

Proiectul se adreseaza elevilor de 13-14 ani ce apartin unor medii sociale, 

culturale si economice diferite. 

La nivel european, grupul tinta este de 500 elevi. Dintre acestia 100 de elevi vor fi 

selectati sa participe la activitati de mobilitate, in timp ce restul de 400 vor 

beneficia de activitati similare celor pregatite pentru schimburile de experienta. 32 

de profesori vor participa ca persoane insotitoare, iar 16 profesori vor participa la 

reuniunea transnationala de proiect (coordonator, consilier, profesor de engleza, 

profesor de educatie fizica). 

La nivelul scolii noastre, vor fi implicati in mobilitati un numar de 15 elevi.În ceea 

ce privește profesorii, grupul țintă este format din profesori titulari de orice 

disciplină, cu excepția posturilor în care se specifică în mod clar disciplina 

necesară.  

 

Durata 

Proiectul se derulează în perioada 1.09.2019-31.08.2021 

 

Parteneri 

Agrupamento de Escolas Cidade do Entrocamento- Escola Secundaria com 3,Ciclo 

de Entroncamento, Portugalia (coordonator) 

9th High School Kallitheas "Manos Xatzidakis", Grecia 

Skola podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka, Polonia 

Ozel Nazmi Arikan fen Bilimleri Anadolu Lisesi, Turcia 

 

 

II. Procedura de selecție a profesorilor din grupul țintă în vederea 

includerii în echipa de proiect 

 

Pentru atingerea obiectivelor generale și specifice ale proiectului,  minimum 22 

cadre didactice vor fi selectate ca membri în echipa de proiect. Calitatea de 

membru selectat în echipa de proiect nu atrage după sine, în mod obligatoriu, 

participarea în LTTA. 

 

Posturile vizate 

1. Responsabil implementare proiect la nivel local – 1 post 

2. Manager resurse umane-2 posturi 

3. Responsabil diseminare și valorizare – 1 post 

4. Membru echipă diseminare și valorizare – 2 posturi 
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5. Responsabil organizare aranjamente practice reuniuni locale – 1 post 

6. Membru echipă de organizare a reuniunilor locale – 6 posturi 

7. Membru echipa de lucru pre-mobilități – 2 posturi profesori geografie si 

istorie               

                                                         - 3 posturi profesori limba engleza 

8. Responsabil IT – 2 posturi 

9. Responsabil comunicare (cu atribuții de secretar) – 1 post 

10. Responsabil raport financiar (contabil) - 1 post 

 

Criterii de selecție 

1. cunoașterea limbii engleze (minim A2) dovedită prin grilă autoevaluare CECR 

/certificat de competențe lingvistice/certificat participare cursuri de limbă engleză 

etc.– 20 p. 

2. cunoștințe de tehnoredactare, editare multimedia, experiență în navigare online 

dovedit prin certificate, atestate etc., dar și prin modul de redactare a 

documentelor din dosarul de selecție (CV Europass, scrisoare de motivație) – 20 p. 

3. Experiență în management/implementare/diseminare/valorizare proiecte 

Erasmus+ sau alte proiecte de anvergură națională/internațională (10 p/proiect) - 

20 p. 

4. experiență în activitatea pe care o presupune postul solicitat – 20 p. 

5. scrisoarea de motivație – 20 p. 

 

Criterii eliminatorii 
- Respectarea etapelor de selecție și a conținutului dosarului de candidatură 

 

 

Conținutul dosarului de selecție 

-  cerere de înscriere în etapa de selecţie a echipei de proiect (Anexa 1) 

-  copie act identitate 

-  CV Europass în care va fi menționat postul pentru care se candidează, datat 

și semnat pe fiecare pagină 

-  scrisoare de motivaţie adresată directorului scolii, semnată și datată, în 

original 

-  documente justificative din care să reiasă experiența în domeniul postului 

solicitat, competențe digitale și competențe lingvistice în limba engleză, 

limba de comunicare a proiectului. 

-  declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale semnată şi 

datată (Anexa 2); 

-  declaraţie privind disponibilitatea de a lucra în cadrul proiectului în afara 

orelor de program și în zilele de weekend (Anexa 3); 

-  acord privind încadrarea pe un alt post decât cel solicitat, în cazul neocupării 

acestuia în prima rundă de selecție (Anexa 4). 
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CALENDARUL SELECŢIEI: 

Perioada de depunere a dosarelor personale de înscriere, la secretariat: 9-16 

septembrie 2019 

 

Evaluarea dosarelor:  17 septembrie 2019 

Comunicarea rezultatelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și cu 

menționarea statutului ADMIS/REZERVĂ:  18 septembrie 2019 

Înregistrarea posibilelor contestaţii, la secretariatul scolii :19 septembrie 2019, 

în intervalul orar  10.00 - 14.00 

 

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 20 septembrie 2019 

 

Director, 

Prof. dr. Doinita Sirbu 

 

Director adjunct, 

Prof. Cornelia Istoc 

 

Director adjunct,  

Prof. Anca Seres 

 

 

 

Coordonator proiect, 

Prof. Oana Chiciu 
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ANEXA 1 

 

 
 

 
 

 
Doamna  Directoare, 

 
 

 
 

 Subsemnatul/a, ……………………………………………………………, profesor titular/suplinitor 

al Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza Bacău, vă rog să-mi aprobați înscrierea 

la concursul de selecție a echipei de implementare în cadrul proiectului Erasmus +, 

Proiecte de schimb interscolar, BULLYING - NOT IN MY SCHOOL, ID 2019-1-

PT01-KA229-060923-4 

 pentru postul ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 
 

Data,            Semnătura, 
 

…………………                        ……………………………
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Doamnei Directoare a Scolii Gimnaziale" Alexandru Ioan Cuza "Bacău 
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ANEXA 2 

 

 
 

 
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 
 

 

Subsemnatul/a.. ………………………………………………………,  identificat/ă cu actul de 

identitate CI/BI ……. seria …… nr. …………………………, CNP………………………………………, 

cu domiciliul în localitatea ………………, str. …………. nr. ….., bl. ……., sc……, ap. ……, 

sectorul/județul ………………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că 

sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate 

în condiții de confidențialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, transpuse în legislația 

națională prin Legea nr. 677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

sectorul comunicațiilor electronice, transpusă 

în legislația națională prin Legea nr. 506/2004. 

 

 

Data,            Semnătura, 

 

…………………               ……………………… 
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ANEXA 3 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 

  Subsemnatul/a, …………………………………………………………, declar că, în cazul în 

care voi fi selectat(ă), sunt de acord și mă angajez să particip la ședințele de lucru 

ale echipei ori de câte ori voi fi solicitat(ă), inclusiv în zilele de weekend, și că îmi 

voi îndeplini cu responsabilitate atribuțiile detaliate în metodologia de selecție. În 

caz contrar, înțeleg și îmi asum faptul că îmi pot pierde calitatea de membru al 

echipei. 

 

 

 

 

 

Data,            Semnătura, 

           

……………           …………………………… 
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ANEXA 4 

 

 

 

 

 

ACORD  

 

 

  Subsemnatul/a, ………………………………………………………., declar că, în cazul în 

care nu voi fi selectat(ă) pe postul dorit și în măsura în care nu se ocupă toate 

posturile publicate în prezentul anunț din prima rundă de selecție, SUNT / NU 

SUNT de acord să primesc un alt post din cadrul echipei de proiect. 

 

 

 

 

 

Data,            Semnătura, 

           

……………           …………………………… 

 


